
UCHWAŁA NR XXVII/536/12
RADY MIASTA GDAŃSKA

z dnia 31 maja 2012 r.

zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów 
i studentów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r.: Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 
984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, zm. z 2003 r.: Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, zm. z 2004 
r.: Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, zm. z 2005 r.: Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, zm. 
z 2006 r.: Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, zm. z 2007 r.: Nr 48, poz. 327, Nr 238, poz. 974, Nr 173, 
poz. 1218, zm. z 2008 r.: Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, zm. z 2009 r.: Nr 52, poz.420, Nr 157, 
poz.1241; zm. z 2010 r.: Nr 28, poz.142, Nr 28, poz.146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, zm. z 2011 
r.: Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887) oraz art. 12 
pkt 10a w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592, zm. z 2002 r.: Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, zm. z 2003 r. Nr 162, poz. 
1568, zm. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, zm. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, zm. z 2008 r.: Nr 180, poz.1111, 
Nr 223,poz. 1458, zm. z 2009 r.: Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, zm. z 2010 r.: Nr 28, poz. 142, Nr 
28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, zm. z 2011 r.: Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, 
poz. 1281) 

§ 1. W uchwale Nr XII/396/2003 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 sierpnia 2003 roku w sprawie zasad 
udzielania stypendiów dla uczniów i studentów, zmienionej uchwałą Nr XXXV/1121/2005 Rady Miasta 
Gdańska z dnia 17 lutego 2005 roku oraz uchwałą Nr XXXV/1013/09 Rady Miasta Gdańska z dnia 23 
kwietnia 2009 roku, wprowadza się następujące zmiany: 

1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów. 

2) § 1 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie: 

„1. Ustala się zasady udzielania stypendiów Prezydenta Miasta Gdańska uczniom szkół 
prowadzonych przez Gminę Gdańsk oraz niepublicznych podstawowych, gimnazjalnych 
i ponadgminazjalnych.”;

3) § 1 ust. 2 pkt 2 uchwały skreśla się. 

4) w załączniku Nr 1 Regulamin przyznawania jednorazowego stypendium dla uczniów szczególnie 
uzdolnionych oraz dla maturzystów osiągających najwyższy wynik z egzaminu maturalnego I. 
Kategorie stypendiów otrzymuje brzmienie: 

„ 1. Kategoria I. Stypendium może otrzymać absolwent szkoły ponadgimnazjalnej, który uzyskał 
najwyższy wynik punktowy w danej szkole z egzaminu maturalnego, posiada stałe zameldowanie 
w Gdańsku oraz spełnia jeden z poniższych warunków: 

a) posiada osiągnięcia w konkursach: międzynarodowych, ogólnopolskich, 

b) jest laureatem olimpiad na szczeblu międzynarodowym lub ogólnopolskim, 

c) jest zwycięzcą konkursów na szczeblu przynajmniej wojewódzkim – I, II, III miejsce 

2. Kategoria II. Stypendium może otrzymać uczeń, który jest laureatem olimpiady na szczeblu 
międzynarodowym lub krajowym, zwycięzcą konkursu ogólnopolskiego (I, II, III miejsce lub 
wyróżnienie za wynik w przypadku uczniów niepełnosprawnych) oraz osiągnął średnią ocen (nie 
dotyczy uczniów niepełnosprawnych) co najmniej: 

a) 5,0 - dla szkół podstawowych i gimnazjów, 

b) 4,8 - dla szkół ponadgimnazjalnych. 
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3. Kategoria III. Stypendium może otrzymać uczeń, który jest laureatem olimpiady na szczeblu 
wojewódzkim, zwycięzcą konkursu szczebla wojewódzkiego (I, II, III miejsce lub wyróżnienie 
za wynik w przypadku uczniów niepełnosprawnych) oraz osiągnął średnią ocen (nie dotyczy 
uczniów niepełnosprawnych) co najmniej: 

a) 5,0 - dla szkół podstawowych i gimnazjalnych, 

b) 4,8 - dla szkół ponadgimnazjalnych. 

4. Kategoria IV. Stypendium może otrzymać uczeń, który jest zwycięzcą zawodów sportowych 
na szczeblu co najmniej wojewódzkim (I, II, III miejsce lub wyróżnienie za wynik w przypadku 
uczniów niepełnosprawnych) oraz osiągnął średnią ocen (nie dotyczy uczniów niepełnosprawnych) 
co najmniej: 

a) 4,5 – przy osiągnięciach międzynarodowych, 

b) 4,8 – przy osiągnięciach ogólnopolskich i wojewódzkich. 

5. Kategoria V. Stypendium może otrzymać uczeń, który jest zwycięzcą konkursu miejskiego (I, 
II, III miejsce lub wyróżnienie za wynik w przypadku uczniów niepełnosprawnych) oraz osiągnął 
średnią ocen (nie dotyczy uczniów niepełnosprawnych) co najmniej: 

a) 5,5 - dla szkół podstawowych i gimnazjalnych, 

b) 5,0 - dla szkół ponadgimnazjalnych. Warunkiem ubiegania się o stypendium każdej kategorii 
jest uzyskanie co najmniej bardzo dobrej oceny z zachowania.”;

5) w załączniku Nr 1 Regulamin przyznawania jednorazowego stypendium dla uczniów szczególnie 
uzdolnionych oraz dla maturzystów osiągających najwyższy wynik z egzaminu maturalnego w II. 
Zasady przyznawania stypendium po ust. 4. dodaje się ust. 5. w brzmieniu: 

„5. Komisja bierze pod uwagę rangę konkursów, olimpiad i turniejów określoną przez Kuratorium 
Oświaty w Gdańsku.”.

§ 2. Postanowienia Regulamin przyznawania jednorazowego stypendium dla uczniów szczególnie 
uzdolnionych oraz dla maturzystów osiągających najwyższy wynik z egzaminu maturalnego nie 
zmienione niniejszą uchwałą pozostają bez zmian. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdańska. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi 
w życie po upływie 14 dni od daty publikacji. 

 

Przewodniczący Rady 
Miasta Gdańska 

Bogdan Oleszek
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